Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 2/2020 ze dne 26.2.2020

Maškarní masopustní průvod v Klenovicích
V sobotu 22.2.2020 proběhl v naší obci již čtvrtý (v minulém čísle chybně uvedeno třetí ročník)
ročník Maškarního masopustního průvodu. Tato tradice byla před čtyřmi lety opět obnovena po
padesáti letech. Průvod prošel postupně po vesnici za doprovodu muzikantů na vozidle vyzdobené
odtahové služby a byl doplněn alegorickým vozem za traktorem, který sloužil jako pojízdná
„občerstvovna“. Během putování po vsi byly nabízeny ze strany maškar různé „služby“ a pochoutky za
úplatu. Při zastávkách v jednotlivých ulicích a návštěvách domů bylo dle tradice nabízeno něco
k zakousnutí a něco k zapití jak velí lidový zvyk o maškarním veselí. Občané a návštěvníci obce
rovněž přispívali finančně do kasiček. Tím se naplnila štědrost a radost o maškarách.
Průvodu se zúčastnilo na čtyřicet různých masek a po dobu šesti hodin bavily obyvatele obce i její
návštěvníky. I náš čtvrtý ročník se velice líbil jak všem přítomným zúčastněným, občanům obce, tak i
přihlížejícím. Za to všechno patří dík všem organizátorům, aktérům v maškarních převlecích, řidičům a
majitelům vozidel, muzikantům, výtvarníkovi a pohostinným občanům obce. Za přípravou této skvělé
obnovené tradice je mnoho práce a příprav, fantazie a zručnosti při výzdobě alegorických vozů a
masek. To vše doplnilo slunné téměř jarní počasí, které ještě umocnilo úspěšný výsledek celého
našeho konání.
Myslíme si, že se nám podařilo pokračovat v další tradici a tento lidový zvyk se zapsal do našeho
kalendáře společných kulturních akcí vždy v únoru. Určitě se již nyní těšíme a vyhlížíme vhodné
datum pro příští rok.

Den otevřených dveří
Základní škola Soběslav, ul. Komenského má dne 3.března 2020 Den otevřených dveří
odpoledne od 15 do 18 hodin a zve návštěvníky k prohlídce školy, kterou organizují učitelé a žáci
školy. Informace ve třídách podají vyučující a s orientací po budově pomohou chlapci a děvčata.
Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše pořádá dne 11.března 2020 Den otevřených dveří a
zábavné odpoledne od 15 do 17,30 hodin a zve budoucí prvňáčky s rodiči, prarodiči a sourozenci
k prohlídce prostor školy a na zábavné aktivity poprvé ve školních lavicích.

Letošní investiční akce
V letošním roce bude největší investiční akcí výstavba komunikace v lokalitě 6 RD, která by měla
stát skoro 3,5 milionu korun. Druhou v pořadí je podle výše nákladů rekonstrukce a intenzifikace ČOV
150 EO, kde se počítá s částkou 2,3 milionu korun. Třetí v pořadí je prodloužení chodníku ke
stavebninám u horního přechodu pro chodce za 700 tisíc a na čtvrtém místě je oprava visuté lávky
přes řeku Lužnici výměnou výdřevy. S financováním má pomoci loňská dotace z MMR na opravu MK,
což je polovina nákladů, dále dotace z OPŹP na ČOV, zde to mohou být 2/3 ceny, a dotace z POV na
chodník, kde se podpora pohybuje na 1/3 financí. Vedle těchto investic je požádáno o dotaci ve výši
1/2 na universální dobíjecí solární stanici na cyklocestu Lužnici na Ovčín za téměř 130 tisíc korun.

Poplatky
Upozorňujeme občany obce a majitele rekreačních nemovitostí, že do 31. 3. 2020 jsou splatné
poplatky ze psů, za odpady a stočné. Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu
(pondělí a středa – vždy od 18:00 do 20:00 hodin) a nebo bezhotovostním převodem na účet obce
číslo 14725301/0100. V případě bezhotovostní platby uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné
nebo evidenční Vaší nemovitosti.

Výzvy
Vyzýváme řidiče a vlastníky motorových vozidel, aby se svými dopravními prostředky neblokovali
pokud možno zbytečně veřejná prostranství a využívali svoje pozemky k odstavování svých aut
hlavně na noc.
Dále důrazně žádáme vlastníky motorových vozidel, aby neparkovali svými vozidly na
nezpevněných částech a plochách, zejména veřejné zeleni – trávníku podél obecních komunikací a
opakovaně tím v době deštivého počasí nerozjížděli terén a následným vyjížděním nevyváželi bláto na
silnice. Svým konáním porušují jednak pravidla pro užívání veřejného prostranství a dále jsou povinni,
jako řidiči v případě znečištění pozemní komunikace, toto odstranit. Každý má svůj pozemek, tak ať jej
využívá i pro parkování svých aut.
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